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Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2020 

Ανακοίνωση Νο 40 

Συνάδελφοι, 

 Ο Σύλλογός μας στις δύο τελευταίες ανακοινώσεις του (Νο 38/6.10.20 & 39/9.10.20), που 

είχε κοινοποιήσει στους συναδέλφους, έκανε συγκεκριμένη αναφορά στη διασφάλιση των 

αξιώσεων όλων των συνταξιούχων μετά την έγκριση χορήγησης των αναδρομικών του 11μήνου. 

Αναφέραμε μάλιστα ότι δεν χρειάζεται να γίνει καμία απολύτως επιπρόσθετη ενέργεια προς 

την Τράπεζα. Οι αντικρουόμενες όμως απόψεις και παροτρύνσεις παρατάξεων του Συλλόγου μας 

δημιούργησαν σύγχυση σ’ ένα αριθμό συναδέλφων μας, οπότε ο ΣΣΤΕ προκειμένου να 

διασφαλίσει την καλύτερη και εγκυρότερη ενημέρωσή σας ζήτησε την άποψη των Νομικών 

Συμβούλων του, την οποία παραθέτουμε αυτούσια. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Όπως γνωρίζετε, από τον Μάϊο του 2018,  μετά από σχετικές εξουσιοδοτήσεις έχουν κατατεθεί από το 

δικηγορικό μας γραφείο,  στο  Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, ομαδικές αγωγές, διεκδικώντας  την 

παύση των μειώσεων που επιβλήθηκαν στις κύριες συντάξεις κατ’ εφαρμογή των αντισυνταγματικών Ν. 

4051/2012 και   4093/2012, την καταβολή των αναδρομικών των ως άνω  μειώσεων και των επιδομάτων 

εορτών  και αδείας από 1.1.2013  και εφεξής. Ομοίως έχουν κατατεθεί και στα πολιτικά δικαστήρια 

ομαδικές αγωγές για την επιστροφή των επιδομάτων εορτών και αδείας επί της επικουρικής σύνταξης και 

μετεργασιακής παροχής. Το σύνολο των αγωγών αυτών έχει επιδοθεί στην Τράπεζα.  

Μετά την από 5.10.2020 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία 

αποφασίστηκε η άτοκη καταβολή στους συνταξιούχους της, των ποσών που αντιστοιχούν στις μειώσεις 

που επιβλήθηκαν στις κύριες συντάξεις τους κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 4051/2012 και 

του άρθρου πρώτου παρ ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 του ν. 4093/2012 για το χρονικό διάστημα από 

11.6.2015 έως 12.5.2016, σας ενημερώνουμε ότι καθώς έχουν ήδη ασκηθεί οι σχετικές αγωγές, δεν 

απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από πλευράς σας προς διασφάλιση των αξιώσεών σας και ότι 

θα συνεχιστεί  η  δικαστική  διεκδίκηση για το σύνολο των αξιώσεων αυτών (μειώσεις κύριας 

σύνταξης, επιδόματα εορτών και αδείας κύριας, επικουρικής και προγράμματος, τοκοφορία).  

Ακόμα, σας ενημερώνουμε ότι όσοι δεν έχουν ασκήσει  μέχρι σήμερα  αγωγή για την δικαστική 

διεκδίκηση  των μειώσεων πέραν του 11μήνου που θα καταβληθεί και προκειμένου να μην 

παραγραφούν  αξιώσεις για το έτος 2015,  χρειάζεται η κατάθεση σχετικής αγωγής μέχρι το τέλος του 

έτους.  

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε το δικηγορικό μας γραφείο (τηλ. 

Επικοινωνίας 210-3611719 email:filipopoulos.n@dsa.gr)     

   

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος    Νικόλαος Αντωνόπουλος 
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